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Cent anys 
d’amor al teatre
CRÒNICA L’Institut del Teatre obre la seva festa 
amb una emotiva crònica dirigida per Joan Ollé

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Tal dia com ahir, un 4 de febrer (di-
marts) de fa 100 anys, quatre pro-
fessors van presentar l’Escola Cata-
lana d’Art Dramàtic, ubicada al Li-
ceu. Eren Adrià Gual, el seu director 

fundador, Joan Llongueres, Ambro-
si Carrión i Pompeu Fabra. Declama-
ció, gimnàstica rítmica, història del 
teatre i prosòdia eren les primeres 
assignatures del que avui és l’Insti-
tut del Teatre.
 Un segle després, Joan Ollé va di-
rigir ahir un selecte grup de 25 exa-
lumnes en l’obertura, amb l’espec-
tacle Petits moments de vida, del gran 
aniversari del primer centre de for-
mació escènica de l’Estat. Va ser una 
crònica sentimental, al voltant de 
taules de cafè,  amb un repartiment 
intergeneracional que anava de les 
veteranes Asunción Balaguer i Mon-
teserrat Carulla a Enric Cambray (Ge-
ronimo Stilton), el més jove. A la llista 
també hi havia gent que va passar 
per l’Institut, però que va fer carrera 
en altres àrees, com el músic Gerard 
Quintana. Va protagonitzar un dels 
moments de la nit amb el seu record 
de Carles Sabater, músic i actor, i el 
Boig per tu. Ramon Oller i Guillermi-
na Coll van interpretar dos brillants 
solos en la part de la dansa.

«TERENCI WILLIAMS» / Petits moments de 
vida va estar esquitxat d’anècdotes 
com la d’Assumpta Serna i la gènesi 
del film L’orgia forjada en «un curs 
superior de la meva promoció». O la 
de Joan Font (Comediants), que va re-

cordar que feia «pràctiques al me-
tro» fins que «arribaven els grisos». O 
més actuals, com la de Cambray, que 
va ironitzar sobre frases de docents, 
recollides a Facebook, i sobre estudi-
ants que avui parlen d’un autor cata-
là anomenat «Terenci Williams».
 La inauguració va comptar amb 
la presència del conseller Ferran 
Mascarell, l’alcalde Xavier Trias i 
Salvador Esteve, president de la Di-
putació (l’organisme del qual de-
pèn l’Institut), amb altres personali-
tats com l’expresident José Montilla, 
Joan Manuel Serrat o el líder d’Inici-
ativa, Joan Herrera. L’acte d’ahir a la 
nit obre un ampli programa amb ex-
posicions, fòrums i simposis, amb 
la idea de recuperar i homenatjar 
Adrià Gual, «des de la modernitat i 
sense  nostàlgia», va dir el comissari 
del centenari, l’exdirector de l’Ins-
titut Jordi Coca. La celebració tin-
drà un pressupost una mica supe-
rior als 400.000 euros, molt inferior 
per successives retallades a l’inicial 
d’1.800.000 euros. H

D’Asunción Balaguer 
al jove Enric Cambray, el 
nodrit elenc va dibuixar 
un viatge sentimental 
per la història del centre

33 Tricicle, Arquillué i Carulla, en primer pla, ahir a la nit després del muntatge d’obertura del centenari de l’Institut.

JULIO CARBÓ


